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Jaarverslag 2019      
 

Het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Banden kerk 
Venray bestond op 1.1.2019 uit 
Voorzitter  Jan van Casteren,  
Secretaris  Leonie Cals 
Penningmeester           Martijn Houwen 
Algemene leden Ans Bistervels-de Deckere – tevens afgevaardigd namens het kerkbestuur 
   Rien van den Brand 
   Yvonne Hermans-Cuppen 
   Han Kaanen 

Frank Schaeffers 
 

Het bestuur kwam in 2019 viermaal bij elkaar en vergaderde eenmaal met het kerkbestuur. 
Tijdens de vergadering van 23 juli 2019 nam Rien van den Brand, bestuurslid sinds 1999,  
afscheid als bestuurslid. Rien was twintig jaar lang een deskundig, actief en zeer betrokken 
bestuurslid van de Stichting Beeldenschat, waarvoor wij hem heel hartelijk danken. 
 

Restauratieprojecten  
In 2019 werd een neogotisch kazuifel gerestaureerd.  In afwachting van de grote 
restauratiewerkzaamheden in de toren en aan de kerk, worden vanwege de te verwachten 
stoffigheid,  alleen de inspecties en het meest noodzakelijke onderhoud aan de beelden 
uitgevoerd.  In de toren komen nieuwe trappen waardoor de omloop rond de torenspits  
bereikbaar word. Ook wordt er een toilet gerealiseerd. De ramen aan de zuidzijde van de kerk 
zullen opnieuw verlood worden.  
 

Onderzocht wordt of een oud,  in leer ingebonden boek uit 1888 getiteld ‘Neerlandia Catholica 
of Het Katholieke Nederland’, uitgegeven ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van 
Z.H. Paus Leo XIII, opnieuw ingebonden zou kunnen worden.  
 

Varia 
o Van Pasen tot Allerheiligen 2019 en van Kerstmis 2019 tot en met Driekoningen 2020 

was de kerk van 14.00 – 16.00 uur geopend voor bezichtiging en rondleidingen. 
 52 suppoosten ontvingen deze periode in totaal ruim 7700 bezoekers. 

o In het kader van ‘Venray 75 jaar bevrijd’ werd op 8, 9 en 10 november de 
tentoonstelling  ‘Een Hemels Prentenboek’ georganiseerd in de Sint Petrus’ 
Bandenkerk, waarin speciale aandacht werd besteed aan de laatgotische  
gewelfbeschilderingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar verwoest 
werden.   
 

Opgemaakt 20 maart 2020,   Leonie Cals, secretaris 
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